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Het giet oan
Vanaf woensdag 17 februari kunnen alle 60+ eilanders op het eiland worden
gevaccineerd tegen het coronavirus. Een paar weken geleden hebben de
burgemeesters van de eilanden aandacht gevraagd voor de bijzondere positie van de
eilanden. Het leek ons niet verantwoord dat onze bewoners allemaal naar de wal zouden
moeten, onder de huidige omstandigheden, voor vaccinatie. In goed overleg en
uitstekende samenwerking met de GGD, het RIVM en onze huisartspraktijk is het gelukt
om het vaccineren op de eilanden te organiseren. Er is door de GGD gekozen voor twee
groepen; 60- en 60+. Aan de wal wordt gewerkt met meer leeftijdscategorieën maar dat
is minder efficiënt voor de eilanden.
Alle bij de gemeente ingeschreven inwoners van 60 jaar en ouder krijgen per post een
uitnodiging voor de vaccinatie. In de brief wordt uitgelegd hoe u, alleen via het speciale
telefoonnummer, een afspraak kunt maken en verdere informatie over de vaccinatie.
Ook is er brief van de huisarts bijgesloten met informatie over het vaccineren. Daarnaast
vindt u informatie hoe u geholpen kan worden met het maken van de afspraak en (indien
nodig) het vervoer naar de Stag (COS) aan de Langestreek waar de vaccinaties plaats
vinden. Wij proberen het zo makkelijk mogelijk voor u te maken.
Zoals u waarschijnlijk wel weet zal er na de eerste prik nog een tweede moeten
plaatsvinden. Daarvoor krijgt u automatisch over een aantal weken weer een uitnodiging
met instructie. Ook de tweede prik wordt gegeven op het eiland.
Ook de vaccinatie voor inwoners tussen de 18 en 60- zal op het eiland plaatsvinden.
Zodra dat gaat gebeuren ontvangt u daarover bericht. Het is nu niet te zeggen wanneer
dit zal zijn. Hopelijk weten we daarover spoedig meer.
Ook na vaccinatie moet u zich houden aan de coronamaatregelen om anderen en uzelf
te beschermen.

Raadsvergadering
Vaccinatie 60+
Energieadviseur

Kijk voor meer informatie op
www.schiermonnikoog.nl of volg de
gemeente via
www.twitter.com/GemeenteSchier
U kunt de nieuwsbrief ook digitaal
ontvangen door een e-mail te
zenden naar
postbus20@schiermonnikoog.nl
o.v.v. aanmelden nieuwsbrief.
Via de website kunt u zich
abonneren op de bekendmakingen.
Deze ontvangt u dan via een
emailbericht.
Verordeningen en beleidsregels
inzien?
In verband met de Wet elektronische
bekendmaking kunt u de
verordeningen van de gemeente
Schiermonnikoog vinden op
www.overheid.nl.

Voor specifieke (medische) vragen kunt u contact opnemen met onze huisartspraktijk,
0519-712400.
Dank aan allen die hebben meegewerkt om dit mogelijk te maken.
Ineke van Gent (burgemeester)

Persbericht GGD Fryslân: Vaccineren Friese Wadden start dinsdag op
Ameland
Het vaccineren tegen het coronavirus van ouderen en zorgmedewerkers op de
Waddeneilanden begint dinsdag 16 februari op Ameland. Onder leiding van de
huisartsen gaan prikkers dan alle inwoners van 75 jaar en ouder en alle
zorgmedewerkers die dat willen vaccineren. GGD Fryslân verzorgt de administratieve
kant. Voor het maken van de afspraak krijgen bewoners een brief van de gemeente en
zorgmedewerkers van hun werkgever. Zij kunnen vanaf zaterdag de afspraak inplannen
via een belteam van GGD Fryslân. Het nummer staat in de brief.
Op woensdag 17 februari zijn Vlieland en Schiermonnikoog aan de beurt. Vanwege het
beperktere aantal inwoners zijn daar alle 60plussers en zorgmedewerkers die dat willen
aan de beurt. Op donderdag 18 en vrijdag 19 februari volgt Terschelling. Daar gaat het
net als op Ameland weer om de 75plussers en de zorgmedewerkers. De werkwijze is
verder op alle eilanden gelijk.
Het vaccineren van de eilanders is mogelijk door een hechte samenwerking tussen
gemeenten, huisartsen, instellingen, reders, KNRM, ANWB, Kijlstra Ambulancezorg en
GGD. Vervoer van het vaccin van, naar en tussen de eilanden gebeurt met de
ambulancehelikopter van de ANWB. Ambulances verzorgen het vervoer op het eiland.
Voor het vaccineren op de eilanden is gekozen op uitdrukkelijk verzoek van de
eilanders. Zij hoeven hiervoor niet naar de wal. Het prikken gebeurt met het vaccin van
BioNTech/Pfizer. Na vijf weken volgt op dezelfde wijze de tweede ronde. Mensen die
bellen, krijgen ook meteen een afspraak voor deze tweede prik.

Gemeentehuis werkt uitsluitend op afspraak
Op dit moment werken wij uitsluitend op afspraak. Wij verzoeken u ons telefonisch of digitaal te benaderen. Het
gemeentehuis is telefonisch bereikbaar op maandag, woensdag en vrijdag van 8.30 tot 12 uur via 0519-535050. Dit
geldt in elk geval tot 2 maart aanstaande. U kunt ook een e-mail zenden naar postbus20@schiermonnikoog.nl of
producten online regelen via onze website.
Is contact met een medewerker van het gemeentehuis noodzakelijk? Maak dan een afspraak via 0519-535050.

Persoonsgegevens en fraude
Onlangs is het nieuwsbericht verschenen dat er een grote datalek heeft plaatsgevonden bij de GGD. Hierdoor kunnen
persoonsgegevens zoals naam, geboortedatum en Burgerservicenummer in handen komen van kwaadwillende
personen.
Indien u telefonisch contact heeft met de gemeente en tijdens dat gesprek gevoelige informatie moet worden gedeeld,
dan dient de gemeenteambtenaar uw identiteit te verifiëren aan de hand van een aantal controlevragen. Omdat de bij
de GGD gelekte gegevens vaak onderdeel zijn van die controlevragen, kan het zijn dat er meer informatie wordt
gevraagd dan u van ons gewend bent. Denk bijvoorbeeld aan een dossiernummer. Hiermee willen we voorkomen dat
gevoelige informatie bij de verkeerde persoon terechtkomt.
Daarnaast is het goed om extra stil te staan bij internetfraude. Oplichters worden hierin steeds creatiever. Wees u
ervan bewust dat bijvoorbeeld een bank u nooit per e-mail, sms of Whatsappbericht naar een kopie van uw bankpas,
uw pincode of andere gevoelige gegevens vraagt. Ook de Rijksoverheid, zoals de Belastingdienst, communiceert niet
op die manier, maar per brief of via mijnoverheid.nl. Ondanks dat het bericht er misschien betrouwbaar uitziet omdat
er bepaalde gegevens van u in terugkomen, is het verstandig hier scherp op te zijn. Klik nooit op een link en neem bij
twijfel altijd contact op met de betreffende organisatie.

Snelheidsmaatregelen Oosterreeweg
In de nieuwsbrief van 6 november 2020 stond een artikel over de overlast van hard
rijdend autoverkeer. We gaan nu aan de slag met het nemen van een aantal
maatregelen.
We starten nu bij de Oosterreeweg. Hier gaat de maximumsnelheid vanaf de
Heereweg eerder over van 60 naar 30 km per uur. Om de snelheid er uit te halen,
moet het autoverkeer in de nieuwe situatie een slinger maken. De slinger wordt
aangebracht door het plaatsen van obstakels in de vorm van dukdalven (zie foto).
De dukdalven worden aankomende maandag geplaatst.
De komende periode gaan we op meer wegen maatregelen nemen. Het gaat dan
om de Badweg, de Reddingweg, de Heereweg en de Veerweg. Als deze wegen
aan de beurt zijn, volgt er opnieuw een bericht in de nieuwsbrief.

Werkzaamheden zwembad Dúnatter
In maart starten er enkele werkzaamheden bij zwembad De Dúnatter. De
bestaande coating blijkt namelijk op veel plaatsen te scheuren. Een gespecialiseerd bedrijf gaat daarom de gehele
coating verwijderen. Daarna vullen zij alle voegen en maken het zwembad geheel waterdicht.
In april wordt dan een nieuwe coating aangebracht. Na een droogtijd, kan het zwembad vervolgens gevuld worden.
Begin mei kan Optisport het zwembad opnieuw openen voor een nieuw zwemseizoen.

Extra bezoek energieadviseur: 16 maart
De energieadviseur brengt een extra bezoek aan Schiermonnikoog op dinsdag 16 maart 2021. U kunt hiervoor een
afspraak maken. Maakt u een afspraak voor 16 maart, dan krijgt u €100,- korting op een Energieadvies op maat.
Heeft u bijvoorbeeld de gratis warmtebeeldfoto nog niet verzilverd? Doe dat dan snel en bespreek de uitkomst met de
energieadviseur.
De energieadviseur bekijkt en bespreekt met u de situatie van uw woning. Hij of zij kijkt bijvoorbeeld naar uw dak,
gevel, vloer, kelder, ramen, deuren, ventilatie en de verwarming. Na het gesprek ontvangt u een rapport met daarin
een plan van aanpak en de geschatte besparing.
Het advies staat nadrukkelijk ook ter beschikking aan particuliere recreatiewoningbezitters.
Voor de voorwaarden en meer informatie over het energieadvies kijkt u op onze website.

Dieren in de winter
In deze koude periode hebben sommige dieren wat extra hulp nodig.
De kou kost ontzettend veel energie. Een vogel kan bijvoorbeeld
tijdens een koude nacht 10 procent van zijn lichaamsgewicht verliezen.
Bijvoeren is daarom wenselijk. Dit kan met granen, fruit en groente.
Zorg er altijd voor dat u overdag voert, zodat vogels tijd hebben het
eten te vinden en op te eten. Ook kunt u verschillende keren per dag
water buiten zetten.
Het is in deze periode ook belangrijk honden aangelijnd te houden.
Bijvoorbeeld in de buurt van watervogels, maar ook in het bos waar
momenteel vogels beschutting zoeken. De dieren hebben nu alle
energie nodig. Als een vogel opgejaagd wordt, kost dit veel energie.

Statiegeld op blikjes
Vorige week besloot het Nederlandse
kabinet dat er statiegeld komt op blikjes.
Dit is fantastisch nieuws voor het milieu,
natuur, dier en mens. De gemeente
Schiermonnikoog sloot zich aan bij de
Statiegeldalliantie, net als meer dan
duizend lokale overheden, organisaties en
bedrijven. De Statiegeldalliantie roept de
regering op structurele oplossingen te
vinden voor zwerfafval. Onderzoek uit het
buitenland (Denemarken) wijst uit dat
statiegeld op blikjes en flesjes een sterke
vermindering van zwerfafval oplevert.
Vanaf 31 december 2022 wordt er 15 cent
statiegeld gerekend per blikje. Eerder al,
vanaf 1 juli dit jaar, komt er 15 cent statiegeld op kleine plastic flesjes.

Zorg & Welzijn
Zorg & Welzijn is dagelijks bereikbaar voor inwoners met zorgvragen
Zorg & Welzijn is het eerste aanspreekpunt voor zorgvragen, signalen en suggesties. Wilt u een afspraak maken of
heeft u een vraag dan kunt u contact opnemen met een van de medewerkers.
De medewerkers Zorg en Welzijn zijn:
Lineke Nienhuis (coördinator), l.nienhuis@schiermonnikoog.nl / 06-11617657
Marjan Sanou (WMO), wmo@schiermonnikoog.nl / 06-11747797
Brenda Scheper (ouderenwerker), welzijn@schiermonnikoog.nl / 06-11747822
Gabriëlle van der Jagt (jongerenwerker), g.vanderjagt@schiermonnikoog.nl / 06-11091410

Spreekuur Maatschappelijk werk
Elke woensdag is er spreekuur van het maatschappelijk werk op Schiermonnikoog.
De maatschappelijk werkster, Yvonne Kolster, is van 11.30 tot 12.30 aanwezig in het zorg- en medisch centrum. U
bent van harte welkom. Ook kunt u een afspraak maken via 088-5335353 of een e-mail zenden naar info@smwf.nl.
Kijk voor meer informatie op de website van Stichting Maatschappelijk Werk Fryslan www.smwf.nl

Bekendmakingen
Middenstreek 68
Besluit omgevingsvergunning voor het kappen van een boom met de activiteit: houtopstanden vellen of te doen vellen
(kappen) (04-02-2021)
Reddingsweg 3
Besluit omgevingsvergunning voor het kappen van een boom met de activiteit: houtopstanden vellen of te doen vellen
(kappen). (04-02-2021)
Rijspolder 26
Besluit omgevingsvergunning voor het verbouwen en uitbreiden van de recreatiewoning met de activiteit: Bouwen.
(04-02-2021)
Knuppeldam 2
Besluit buiten behandeling laten aanvraag omgevingsvergunning met de activiteit bouwen. (04-02-2021)
Een besluit inzien?
U kunt een besluit (vergunning c.a.) dat gepubliceerd is of ter inzage ligt inzien. De stukken staan op de website bij de
bekendmakingen. U kunt de stukken ook na afspraak inzien op het gemeentehuis.
Niet eens met het besluit?
Dan kunt u een zienswijze, bezwaarschrift of beroep indienen. Bij de bekendmaking op de website kunt u zien wat voor dat besluit
van toepassing is. Tegen een aangevraagde vergunning of een melding kunt u (nog) geen bezwaar maken.

